
KANSAINVÄLINEN
 ADOPTIOPALVELU



KENELLE KANSAINVÄLINEN ADOPTIO 
ON TARKOITETTU?
”Siinä hän nyt oli musta tukka hikisenä, itkuisena pelosta. Hänet annettiin syliimme. 
Se oli yksi elämämme parhaita hetkiä”, kertovat Marika ja Janne poikansa Veetin 
ensikohtaamisesta lastenkodissa. Nyt 8-vuotias Veeti juoksee takapihalla pallon pe-
rässä. Kun häneltä kysyy, mitä adoptio merkitsee, hän vastaa: ”sain äidin ja isän”. 

ADOPTOITAVAT LAPSET

Adoptoitavat lapset ovat ennen kaikkea tavallisia lapsia. Adoption myötä he 
saavat vanhemmat, jotka ymmärtävät lapsen lähtökohdat. Kansainvälistä 
adoptiota tarvitsevia lapsia on monen ikäisiä ja –taustaisia. Yhteistä lapsille 
ovat varhaiset erokokemukset, laitos- tai sijaisperhetausta ja näistä johtu-
vat kehitysviiveet ja erityistarpeet. Osalle lapsista tulee järjestää hoitoa ja 
kuntoutusta. Jokainen lapsi tarvitsee hoivaa, turvaa, rakkautta ja yksilöllistä  

huomiota. 

ADOPTIOPROSESSIN VAIHEET

1 ADOPTIONEUVONTAA antavat 
kuntien ja Pelastakaa Lasten sosiaa-
lityöntekijät. Adoptioneuvonta val-
mentaa hakijoita ulkomailta adoptoitavan 
lapsen vanhemmuuteen.

3 ADOPTIOLUPAA haetaan  
palvelunantajan kautta Suomen 
adoptiolautakunnalta.

5 ODOTUSAIKA vaihtelee hakemuksen 
sisällön, lapsitoiveen ja kontaktin 
tilanteen mukaisesti. 

7 HAKUMATKALLE lähdetään kohdemaan 

esittämän aikataulun mukaisesi ja matkan 

kesto vaihtelee maakohtaisesti kahdesta 

viikosta reiluun kuukauteen. 

9 Lapsen ja perheen SOPEUTUMISTA 
tuetaan ja seurataan adoption jälkeen. 
Tuki- ja seurantajakson pituus vaihtelee 
kohdemaan mukaan. 

2 Adoptioneuvonnan lopussa  
adoptionhakijat valitsevat  
PALVELUNANTAJAN.

4 Adoptioluvan saamisen jälkeen 
hakijat valitsevat kohdemaan ja 
valmistelevat ADOPTIOHAKEMUKSEN 
kohdemaahan toimitettavaksi.

10 JÄLKIPALVELUSSA avustamme 
taustatietojen saamisessa kohdemaasta 
sekä juurimatkojen toteutuksessa.

8 LAPSEN ADOPTIO vahvistetaan 
hakumatkan aikana tai Suomessa.

6 LAPSIESITYS sisältää tietoja lapsen 
taustasta, terveydentilasta ja  
kehityksestä.  



ADOPTIOVANHEMMUUS - ELINIKÄINEN SUHDE LAPSEEN

Adoptiolapsi tarvitsee hyvin valmennetut vanhemmat, joilla on ikänsä, ter-
veytensä, elämäntilanteensa ja voimavarojensa puolesta mahdollisuus taata 
lapselle hyvä lapsuus ja nuoruus sekä olla tukena pitkälle aikuisuuteen asti. 

Suomen adoptiolain (AdL 22/2012) mukaan adoptoida voivat vakituisesti Suo-
messa asuvat aviopuolisot tai yksinhakijat. Hakijoiden tulee olla 25 vuotta 
täyttäneitä ja lapsiesityksen tullessa alle 50-vuotiaita. Lapsen ja vanhemman 
välinen ikäero voi olla korkeintaan 45 vuotta. Lisäksi adoptioita säätele-
vät lapsen syntymämaan lainsäädäntö ja adoptioviranomaisten asettamat  

vaatimukset.

PELASTAKAA LAPSET ADOPTIOPERHEEN KUMPPANINA

Olemme adoptiotyön johtava asiantuntija ja kehittäjä niin kotimaan, kan-
sainvälisen adoption kuin adoption jälkeisten palvelujen tuottajana Suomessa. 
Kansainvälinen adoptioprosessi on monivaiheinen. Olemme läsnä adoptiolu-
van hakemisesta lapsen Suomeen saapumiseen ja aina, kun tarvitset ohjausta, 
keskustelua tai yhteyksiä adoptiokontakteihimme.  Yhteistyötahomme kohde-
maissa ovat valikoituneet vahvan ammatillisen osaamisensa perusteella. 

Lapsen edun toteutuminen adoptioissa on tärkein tavoitteemme. Lapselle  
pyritään löytämään sopivin perhe yhteistyössä kaikkien eri toimijoiden kans-
sa. Tämä tukee adoption onnistumista myös perheen näkökulmasta. 

Adoptiovanhemmuus on erityistä vanhemmuutta, jonka tukemiseen meillä 
on tarjota sinulle Pelastakaa Lasten vahva erityisosaaminen ja monipuoliset  
palvelut. 



   

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja 
uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 
perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen 
oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.

OTA YHTEYTTÄ:
adoptiopalvelu@pelastakaalapset.fi 
Puh. 010 843 5000

Pelastakaa Lapset ry
Kansainvälinen adoptiopalvelu
Koskelantie 38, 00610 HELSINKI

www.pelastakaalapset.fi


